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Na podlagi 24. člena Statuta je zbor članov Ribiške družine Ormož, na svojem zasedanju 

dne 29.03.2008, sprejel 

 

PRAVILNIK 

o obveznem delu in vrednotenju obveznega dela 
v Ribiški družini Ormož 

 

1. člen 

Vsebina pravilnika 

 

Ribiška družina Ormož (v nadaljevanju: RD) ureja s tem pravilnikom obveznosti članov 

RD do dela, ki so ga dolžni opraviti v korist RD.  

 

Člani RD so dolžni sodelovati pri izvajanju nalog v zvezi z urejanjem ribolovnih, gojitvenih 

in drugih objektov, varstvu rib, voda in okolja, pri organizaciji prireditev, športnih ribiških 

tekmovanj, varovanju voda, vzgoji mladine in pri upravljanju RD.  

 

Opravljeno delo se vrednoti s točkovanjem na način, kot ga določa ta pravilnik.  

 

2. člen 

Dela, ki se vrednotijo v RD 

 

Člani RD pridobivajo točke z opravljanjem naslednjih nalog: 

 

Zap. O p i s  n a l o g e  Točke 

1. 

Fizična dela z lopato, sekiro ali drugim ročnim orodjem, nošenje 

težjih bremen, praznjenje ribnikov, odlov rib s hojo po vodi in blatu, 

čiščenje voda in okolja za vsako opravljeno uro  

8 

2. 

Obrtniška dela in dela pri katerih se uporablja lastno električno ali 

motorno orodje (žaga, kosilnica, brusilka ipd.), za vsako opravljeno 

uro  

10 

3. 

Sodelovanje pri organizaciji in vodenju ribiških tekmovanj in na 

društvenih prireditvah,  delo v sodniškem zboru, za vsako opravljeno 

uro 

4 

4. Prijava črnega ribiča 40 

5. 
Pregled dela ribiškega revirja in izdelava pisnega poročila o 

ugotovitvah s predlogi Upravnemu odboru za ukrepanje  
10 

6. 
Izdelava splošnih aktov, RGN in zastopanje RD, za vsako opravljeno 

uro 
6 

7. 

Udeležba na sejah Upravnega odbora, Disciplinske komisije, 

Upravnega odbora ter aktivnosti disciplinskega tožilca, za vsako 

opravljeno uro 

2 

8. 
Opravljanje funkcije predsednika, podpredsednika, tajnika, 

blagajnika in gospodarja RD 
60 

9. Ulovljene ribe, ki jih preda ribič RD, za vsak kilogram očiščenih rib 2 

10. Sodelovanje na tekmovanjih izven družine, za vsako uro tekmovanja 2 

11. Opravljanje administrativnih opravil za družino 4 

 

 

 

3. člen 

Letna delovna obveznost 

 

Vsak član RD mora s svojo aktivnostjo zbrati 60 točk na leto, mladinci pa 40. točk. 

Mladinci lahko opravljajo delo le pod nadzorom v ob sodelovanju rednih članov.  
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Vrednost točke znaša 0,75 €. Letna obveznost do društvenih aktivnosti znaša za redne 

člane 45,00 €, za mladince pa 30 €. Član in mladinec RD, ki ni opravil svojih članskih 

dolžnosti v celoti, je dolžan razliko plačati, najkasneje do izdaje letne ribolovne 

dovolilnice za naslednje leto. Če razlika ni plačana, se ribolovna dovolilnica ne izda.  

 

4. člen 

Vodenje evidence o delovni obveznosti 

 

O vseh aktivnostih v RD se vodi evidenca. Evidenco o opravljenem delu vodi zadolženi 

organizator aktivnosti, za seje organov RD pa tajnik RD.  

  

 

5. člen 

Oprostitve delovne obveznosti 

 

Delovne obveznosti so oproščeni častni člani, invalidi s priznano I. stopnjo invalidnosti in 

tisti člani, ki dokažejo z zdravniškim spričevalom, da niso sposobni opravljati del, ki so 

določene v 2. členu tega pravilnika. 

 

Delovne obveznosti so oproščeni tudi vsi člani, ki so starejši od 65. let. 

 

6. člen 

Podatki o delovni obveznosti 

 

Podatki o opravljeni delovni obveznosti se vsako leto objavijo v letnem poročilu RD. 

Uporabljajo se tudi kot ena od podlag za predlaganje priznanj in odlikovanj posameznih 

članov.  

 

7. člen 

Veljavnost  

 

Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan, ko ga sprejme zbor članov RD, uporablja pa se 

za izvajanje delovnih obveznosti od 01.01.2008 dalje. 

 

8. člen 

Končna določba 

 

Z dnem ko prične veljati ta pravilnik preneha veljati Pravilnik o obveznem delu in 

točkovanju obveznega dela v RD Ormož z dne 24.03.2007. 

 

 

       

Predsednik RD Ormož 

                                                                                           Rado Antolič 

 


